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Ilirska Bistrica,
02. 03. 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010) in 16.
člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih
novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS, št. 31/99
in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na svoji 10. seji, dne 14.02.2012
sprejel

PRAVILNIK O FINANCIRANJU ŠOLE
V NARAVI IZ PRORAČUNA OBČINE
ILIRSKA BISTRICA

III. SOFINANCIRANJE ŠOLE V NARAVI
6. člen
Iz občinskega proračuna se letno zagotavljajo sredstva za sofinanciranje šole v naravi eni generaciji učencev. Praviloma je to
zimska šola v naravi. Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo
v enaki višini, kot jih za sofinanciranje šole v naravi zagotavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport.
7. člen
Sredstva za sofinanciranje šole v naravi se organizatorju –
osnovni šoli izplačujejo v skladu z vsakoletno pogodbo o financiranju dejavnosti javnega zavoda, in sicer po dejanskem številu učencev, ki obiskujejo posamezni razred, ki se udeležuje
sofinancirane šole v naravi na podlagi učnega načrta šole.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopek dodelitve
sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi iz
proračuna Občine Ilirska Bistrica.
2. člen
V skladu z določili tega pravilnika šola v naravi pomeni organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program osnovne šole in poteka strnjeno več dni v času
pouka ter se izvaja izven prostora šole (plavalni tečaji, šole v
naravi, letovanja,…). Kot šola v naravi se v smislu subvencioniranja štejejo tudi letovanja otrok iz socialno ogroženih družin
in otrok z zdravstvenimi indikacijami.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje in subvencioniranje šole v naravi
(v nadaljevanju: denarna pomoč) se zagotovijo z vsakoletnim
proračunom Občine Ilirska Bistrica.
4. člen
Denarna pomoč je namenjena znižanju prispevka učenca za
šolo v naravi, ki ga določi šola v skladu z veljavnimi predpisi
s področja vzgoje in izobraževanja. Denarna pomoč se ne dodeljuje za šole v naravi, ki so sofinancirane in subvencionirane
iz državnega proračuna oziroma s strani Ministrstva za šolstvo
in šport.
II. UPRAVIČENCI
5. člen
Do denarne pomoči za šolo v naravi so upravičeni učenci, ki
obiskujejo osnovno šolo v občini Ilirska Bistrica in ki v občini
Ilirska Bistrica stalno ali začasno prebivajo. Do nje so upravičeni tudi učenci s stalnim prebivališčem v občini Ilirska Bistrica, ki
osnovno šolo obiskujejo izven občine Ilirska Bistrica, v kolikor
je niso prejeli v drugi občini.

IV. SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI
8. člen
Subvencija je namenjena učencem, ki zaradi socialnega položaja ne morejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi.
9. člen
Višina subvencije za posameznega učenca se določi v deležu
od višine prispevka učenca za šolo v naravi in lahko znaša največ 100 % prispevka posameznega učenca za šolo v naravi.
Kriterij za določitev višine subvencije je dohodkovni razred v
katerega je uvrščena družina učenca, določen glede na povprečni mesečni dohodek na osebo v deležu (%) od neto povprečne plače, ki je razviden iz odločbe o upravičenosti do
otroškega dodatka. Upošteva se dohodkovni razred iz zadnje
izdane oz. veljavne odločbe.
Do subvencije so upravičeni učenci za katere je iz odločbe o
upravičenosti do otroškega dodatka razvidno, da je družina
uvrščena v dohodkovni razred, v katerem je povprečni mesečni
dohodek na osebo enak ali nižji od 42 % neto povprečne plače.
Višina subvencije se določi v skladu s spodnjo tabelo:
Dohod
kovni
razred

povprečni mesečni
dohodek na osebo
v % od neto
povprečne plače

Višina subvencije
(v % od prispevka
učenca za šolo v naravi)

1

do 18%

100 %

2

nad 18 do 30%

75%

3

nad 30 do 36%

50%

4

nad 36 do 42 %

25%

10. člen
Ne glede na kriterije navedene v prejšnjem členu se pri odločanju o dodelitvi subvencije za šolo v naravi, glede na trenutno
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stanje v družini, upoštevajo tudi naslednji posebni pogoji oziroma specifične okoliščine:
Prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o social
nem varstvu:
V primeru, da družina učenca prejema redno denarno socialno
pomoč po predpisih o socialnem varstvu, je učenec upravičen
do 100% subvencije za udeležbo v šoli v naravi. Upravičenost
do denarne socialne pomoči je razvidna iz odločbe, ki jo izda
pristojni center za socialno delo.
Brezposelnost enega ali obeh staršev:
Brezposelnost staršev se ugotavlja na podlagi potrdila, ki ga
izda Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. V primeru, ko
najmanj eden izmed staršev pridobi status brezposelne osebe
v obdobju do 3 mesecev pred oddajo vloge za subvencijo šole
v naravi in ni upravičen do nadomestila za brezposelnost, je
učenec upravičen do 100 % subvencije, če je družina uvrščena
v dohodkovni razred v katerem znaša povprečni mesečni dohodek na osebo nad 42% do 53% neto povprečne plače in jim
subvencija po osnovni lestvici iz 9. člena ne bi pripadala.
Dolgotrajna bolezen v družini:
Dolgotrajna bolezen v družini se ugotavlja na podlagi zdravniškega potrdila, ki ga izda osebni ali imenovani zdravnik ali specialist ali zdravniška komisija. Za dolgotrajno bolezen se šteje
bolezen, ki v trenutku oddaje vloge traja več kot tri mesece.
Višina subvencije znaša v tem primeru 50 % v kolikor je družina
uvrščena v dohodkovni razred v katerem povprečni mesečni
dohodek na osebo presega 42 % neto povprečne plače.
Dvojčki v družini:
V primeru, da se iste šole v naravi udeležujejo dvojčki in je
družina uvrščena v dohodkovni razred v katerem povprečni
mesečni dohodek na osebo ne presega 53 % neto povprečne
plače, je eden izmed dvojčkov upravičen do 100 % subvencije,
za drugega se subvencija določi v skladu z lestvico iz 9. člena.
Večje število udeležencev iz iste družine:
V primeru, ko se v istem šolskem letu šole v naravi udeležita
dva ali več otrok iz iste družine so do 25 % subvencije upravičeni vsi udeleženci, v kolikor je družina uvrščena v dohodkovni
razred v katerem znaša povprečni mesečni dohodek na osebo nad 42 do 53 % neto povprečne plače in jim subvencija po
osnovni lestvici iz 9. člena ne bi pripadala.
Dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini:
Med dolgotrajnejše socialne probleme in druge specifike v
družini sodijo predvsem dolgotrajna brezposelnost staršev,
nesreče in podobne okoliščine, smrt v družini, samohranilstvo,
rejništvo ipd. Kot druge specifike v družini se štejejo tudi trenutna materialna stiska, otroci brez državljanstva, družina z večjim številom nepreskrbljenih otrok ipd. Dolgotrajnejši socialni
problemi in druge specifike v družini se kot podlaga za odločitev o dodelitvi subvencije upoštevajo le na podlagi pisnega
mnenja pristojnega centra za socialno delo. V kolikor družina
presega dohodkovni razred v katerem je povprečni mesečni
dohodek na osebo višji od 42 % neto povprečne plače je na
podlagi mnenja pristojnega centra za socialno delo učenec
upravičen do 50 % subvencije.
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V. POSTOPEK UVELJAVLJANA SUBVENCIJE
11. člen
Vlogo za dodelitev subvencije vložijo starši ali zakoniti zastopnik učenca pri šolski svetovalni službi najkasneje en mesec
pred predvideno šolo v naravi. Vloga se odda na predpisanem
obrazcu, ki ga pripravijo svetovalne delavke v sodelovanju s
pristojno službo občinske uprave. Vlagatelj jo pridobi pri šolski
svetovalni službi.
Vlogi za dodelitev sredstev za subvencioniranje udeležbe šole
v naravi se zaradi hitrejšega postopka lahko priložijo naslednje
fotokopije dokumentov:
- odločba iz katere je razvidna upravičenost do otroškega
dodatka,
- odločba o prejemanju socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu izdana s strani pristojnega centra za socialno
delo, v kolikor družina prejema denarno pomoč,
- potrdilo o brezposelnosti izdano s strani Zavoda Republike Slovenija za zaposlovanje, v kolikor je kateri od staršev
brezposeln,
- potrdilo o zdravstvenem stanju izdano s strani osebnega
zdravnika ali specialista ali zdravniške komisije, v kolikor gre
za dolgotrajnejšo bolezen v družini.
Mnenje pristojnega centra za socialno delo pridobi šolska svetovalna delavka, ki vodi postopek v primeru, ko so v vlogi navedeni socialni problemi oziroma druge specifične okoliščine.
O upravičenosti učenca do subvencioniranja šole v naravi se
odloča v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni
postopek.
Postopek pred izdajo odločbe, s katerim se odloči o pravici do
subvencioniranja šole v naravi, vodi šolska svetovalna delavka.
12. člen
Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi
(v nadaljevanju vloga) mora biti razumljiva in mora obsegati
vse potrebno za njeno obravnavo. K vlogi ni potrebno prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih, ki jih vodijo
upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih
skupnosti ali nosilci javnih pooblastil in jih je možno pridobiti
iz uradnih evidenc.
Po prejemu vloge šolska svetovalna delavka najprej ugotovi ali
je vloga popolna in razumljiva.
V primeru, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva mora šolska
svetovalna delavka v roku petih delovnih dni zahtevati od vlož
nika, da pomanjkljivosti odpravi.
Zahteva oziroma dopis za odpravo pomanjkljivosti se pošlje
vložniku. V zahtevi oziroma dopisu se določi rok, v katerem
mora vložnik odpraviti pomanjkljivosti vloge, ki praviloma ni
daljši od 8 dni.
Če vložnik v določenem roku pomanjkljivosti ne odpravi, se
vloga s sklepom zavrže. Zoper sklep o zavržbi vloge je dovoljena pritožba.
Pred odločitvijo o upravičenosti učenca do subvencionirane
šole o naravi in o višini subvencije je potrebno ugotoviti vsa
dejstva in okoliščine, ki so za odločitev pomembne.
13. člen
O upravičenosti učenca do subvencionirane šole v naravi in o
višini subvencije, na podlagi dejstev ugotovljenih v postopku,
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odloči ravnatelj z odločbo, v roku 30 dni od dneva prejema
vloge.
Odločba se izda pisno in mora obsegati: uvod, naziv, izrek,
obrazložitev, pouk o pravnem sredstvu. Odločbo podpiše ravnatelj šole in šolska svetovalna delavka, ki je vodila postopek.
Vložniku se odločba vroči v izvirniku.
Na odločbo, s katero se odloči o dodelitvi in višini subvencije za
šolo v naravi ali o zavrnitvi vloge je dovoljena pritožba v roku
15 dni od dneva prejema. Pritožba se vloži na naslov osnovne
šole, ki je odločbo izdala in sicer pisno po pošti ali ustno pri
šolski svetovalni delavki.
O pritožbi odloča pritožbena komisija, ki jo imenuje Svet zavoda. Komisija šteje pet članov. V primeru, da je pritožba prepozna ali jo je vložila neupravičena oseba, pritožbena komisija
pritožbo s sklepom zavrže.
Če pritožbene komisija pritožbe ne zavrže jo vzame v reševanje. V postopku reševanja pritožbe pritožbena komisija
preizkusi odločbo in na podlagi ugotovljenih dejstev odloči o
pritožbi z večino glasov vseh članov. Pri odločanju morajo biti
prisotni vsi člani komisije.
Pritožbena komisija lahko pritožbo zavrne, odločbo v celoti ali
delno odpravi ali jo spremeni ali jo izreče za nično. O rešitvi pritožbe komisija odloči z odločbo, ki mora biti izdana in vročena
vložniku pritožbe najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je
pritožbena komisija prejela pritožbo.
Odločitev pritožbene komisije je dokončna.
14. člen
Sredstva za subvencije šole v naravi se iz občinskega proračuna
izplačujejo na podlagi zahtevka šole, ki je šolo v naravi organizirala in izvedla. Zahtevek mora vsebovati seznam udeležencev
šole v naravi ter znesek subvencije za posameznega udeleženca.
Iz zahtevka mora biti razvidna končna cena oz. višina prispevka
učenca za šolo v naravi. Zahtevku morajo biti priložene kopije
izdanih odločb o upravičenosti do subvencije za šolo v naravi.
15. člen
Določbe pravilnika, ki se nanašajo na vodenje postopkov za
ugotavljanje upravičenosti do subvencije za šolo v naravi v
osnovnih šolah se smiselno uporabljajo tudi pri postopku dodeljevanja subvencij za letovanja otrok iz socialno ogroženih
družin in otrok z zdravstvenimi indikacijami.

URADNE OBJAVE OBČINE ILIRSKA BISTRICA
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Postopki za dodeljevanje denarne pomoči namenjene doplačilu šole v naravi, za katere je bila vloga oddana na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini
Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 51/08, Bistriški odmevi št. 9,
z dne 27.02.2009) pred uveljavitvijo tega pravilnika se dokončajo v skladu z določili Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 51/08,
Bistriški odmevi št. 9, z dne 27.02.2009).
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo v Pravilniku o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 51/08, Bistriški odmevi št. 9, z dne 27.02.2009)
veljati:
- prva in druga alineja 4. člena,
- prva alineja prvega in prva alineja drugega odstavka 8. člena,
- tretji odstavek 10. člena,
- besedilo: »ali pri strokovnem delavcu osnovne šole v primeru uveljavljanja denarne pomoči za dejavnosti opredeljene v prvi alineji 4. člena tega pravilnika«, navedeno v
prvem odstavku 14. člena,
- tretji in četrti odstavek 14. člena,
- besedilo Vloge za dodelitev enkratne denarne socialne
pomoči, ki je priloga Pravilnika o dodeljevanju denarnih
socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS,
št. 51/08, Bistriški odmevi št. 9, z dne 27.02.2009) in sicer
točki a in b prvega odstavka 2. točke.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.
Številka: 007-1/2012
Datum: 14.02.2012
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc
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